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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V16 

 
Vecka 16 

201904 16-23 

RIU 98,90 FM 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU 

Skolgatan 18 

 753 16 UPPSALA  

Telefon: 018 - 69 45 80 

http://www.siuppsala.se/radio 

 

ladda ner sändningsmaterial 
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/ 

GILLA→ http://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala Ni kan boka om på 

nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail varann och byta tider. 

Skicka mail till radio.riu@siuppsala.se  om ny tid. 
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SIU NYHETER 
 

• 15 april IKK hade haft en föreläsare Amanda Birging, informatör på Uppsala 

Kvinnojour. Hon gav information om Kvinnojouren. Samt IKK firade Påsk med ett 

gott Påsk fika. 

• 16 april datakurs för nyanlända 

• 17 april en grupp från Intcia besöker SIU 

• 17 april en grupp från Norrköping besöker SIU. Gruppen jobbar för Studiefrämjandet 

• 17 april Dialogmöte för Demokratiprojekt i Gottsunda. Tema är Utbildning och jobb 

• 18 april Allsång för integration för projekt " Uppsala vision 2030" 

• 21 april möte med fyra av SIUs föreningar för kommande samarbete 

 

 

LOKALA NYHETER 

97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan 

Hela 57,8 procent, så hög blev årets svarsfrekvens på den föräldraenkät som Uppsala kommun 

skickade ut till 11 799 vårdnadshavare i februari. Det är två procent bättre än 2018. Enkäten 

gällde barn både i fristående och kommunala förskolor i Uppsala kommun. 97 procent känner 

sig trygga när barnet är på förskolan och lika många svarar att deras barn trivs på förskolan. 

Svarsfrekvensen är något bättre för fristående förskolor, 62,2 procent, än för kommunala 

förskolor, 55,3 procent. 

Källa: Uppsala kommun 

.................................................................................................................................................... 
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Nya utbildningar ska förbättra integrationen 

Under våren ska Uppsala kommun upphandla flera leverantörer för vuxenutbildning. 

Målsättningen är att förbättra integrationen och underlätta för vuxna att ta sig in på 

arbetsmarknaden. 

Upphandlingen som alltså ska genomföras under våren görs inom fyra områden. Det handlar 

om SFI, svenska för invandrare, och vuxenutbildningar inom områdena bygg, transport och 

vård. Flera av leverantörerna ska kunna erbjuda lärlingsutbildning och kommunen ska verka 

för att det ska vara möjligt att kombinera SFI med en yrkesutbildning. 

– De upphandlingar vi gör nu ska garantera långsiktighet och integration. Utöver SFI, rör 

upphandlingarna yrkesutbildningar inom branscher som har ett stort behov av arbetskraft, 

säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, i ett pressmeddelande. 

I oktober ska utbildningarna vara igång, enligt planen. 

Källa: UNT 

....................................................................................................................................................... 

Läkarutbildningen görs om och förlängs 

Den nya utbildningen blir en termin längre än den nuvarande och innebär även att studenterna 

blir legitimerade efter sex år. 

Enligt Bertil Lindahl, som är ansvarig för läkarprogrammet vid Uppsala universitet, hämtas 

inspiration till den nya utbildningen från universitetet i Trondheim i Norge.  

– Det handlar om att de har strukturerat sitt program på ett bra sätt där studenterna placeras en 

längre period på mindre sjukhus. Vi tror att det gör att studenterna blir väldigt väl förberedda 

för att kunna jobba som legitimerade läkare.  

Den nya läkarutbildningen startar till höstterminen 2021. 

Källa: P4 Uppland 

 

 

RIKSNYHETER 

Migrationsverket pausar utvisningar till Sudan 

Med anledning av att presidenten i Sudan avsatts råder för tillfället ett osäkert läge i landet. 

Därför har Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius beslutat att tillfälligt stoppa 

utvisningar till Sudan. Det skriver han i en rättslig kommentar. 

– Med hänsyn till säkerhetssituationen i landet och svårigheterna att förutse den fortsatta 

händelseutvecklingen, kommer vi i dagsläget inte att fatta avvisnings- eller utvisningsbeslut, 

eller genomföra utvisningar till Sudan, säger Carl Bexelius. 

Anledningen till detta är att presidenten i Sudan, Omar al-Bashir, den 11 april avsatts och ett 

militärt övergångsråd har tagit makten. Vårt beslut kan komma att ändras, men för tillfället är 

det detta som gäller. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen i landet noggrant, säger Carl 

Bexelius. 

Sedan 2017 har 241 personer från Sudan sökt asyl i Sverige. 108 ärenden har avgjorts varav 

24 av dessa har fått bifall och 55 har fått avslag. 

Källa: Migrationsverket 



v16 
4 

.................................................................................................................................................... 

M-toppen plockade ut 158.000 – var skriven hos mamma 

Erik Bengtzboe är riksdagsledamot för region Södermanland och före detta ordförande i 

Moderata ungdomsförbundet, Muf.  

Enligt Aftonbladet bor han i en bostadsrätt i Stockholm tillsammans med sin familj. Samtidigt 

har M-toppen varit skriven hemma hos sin mamma i Nyköping sen 2013.  

Eftersom att han var skriven i Nyköping har han kunnat plocka ut 94.000 kronor i ersättning 

för sin övernattningslägenhet i Stockholm. Utöver detta har han också fått traktamente för 

63.000 kronor. 

Bengtzboe säger själv till Aftonbladet att han skrivit sig hos sin mamma av misstag. 

Källa: DN 

.................................................................................................................................................... 

Katrineholm förbjuder tiggeri 

Katrineholms kommun ska förbjuda folk att tigga pengar på gatorna. Det bestämde politikerna 

i kommunen på måndagen. Det blir förbjudet att tigga pengar på vissa platser i kommunen. 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade ja till att förbjuda 

tiggeriet. 

– Det här lovade vi före valet. Jag tycker att tiggeri borde vara förbjudet i hela landet, 

säger socialdemokraten Göran Dahlström i Katrineholm.  

Fler än 20 kommuner i Sverige säger att de vill förbjuda tiggeri. Vellinge och Bromölla är två 

kommuner som har gjort det. 

Källa: 8 SIDOR 

 

 


